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Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
- Känna till och tillämpa teorier och metoder för att genomföra och samtala om
bildpedagogisk verksamhet
- Använda och diskutera bilder som kommunikation och språk
 
Färdighet och förmåga
- Känna till grundläggande användning av material, tekniker och metoder för
bildframställning.
- Både enskilt och i grupp planera, organisera och genomföra bildpedagogisk aktiviteter
- Analysera och diskutera såväl den egna som andras kreativa lärprocesser
- Problematisera och förstå bilders språkliga möjligheter och användande i vår visuella
vardagspraktik och i olika medier.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Värdera och kritiskt granska konsekvenserna av olika bildpedagogiska förhållningssätt

Kursens innehåll Moment 0010: Gestaltande kunskapsprocesser I  7,5 hp
I momentet ingår bildskapande i olika material och tekniker. Studenten kommer enskilt och i
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grupp att pröva bildens språk och uttrycksmöjligheter i tvådimensionellt och tredimensionellt
gestaltande. Introduktion till det bildpedagogiska kunskapsfältet.
 
Moment 0020: Gestaltande kunskapsprocesser II  7,5 hp
Praktiskt bildframställning i digital teknik introduceras. Grundläggande teoretiska
frågeställningar om bildkommunikation diskuteras.
 
Moment 0030: Bildsamtal och bildanalys 7,5 hp
Här prövas olika samtals- och analysmodeller. Momentet innehåller studier om hur vi ur olika
perspektiv konstruerar och tolkar vår omvärld samt hur detta kan gestaltas i bild och media.
 
Moment 0040: Bildpedagogiskt projekt 7,5 hp
Under detta moment genomför studenten ett projektarbete kopplat till bildpedagogiska teorier.
Projektarbetet dokumenteras och redovisas muntligt och skriftligt.

Undervisning Föreläsningar, seminarier och praktiskt bildskapande arbete

Förkunskaper Grundläggande behörighet

Examinationsform Skriftliga, gestaltande och muntliga uppgifter

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter Varje kurstillfälle är examinerande och kräver aktivt deltagande. Kursen kan ges som distans
såväl som campuskurs.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Gestaltande kunskapsprocesser I 7,5 hp Betyg: AF

0020   Gestaltande kunskapsprocesser II 7,5 hp Betyg: AF

0030   Bildsamtal och bildanalys 7,5 hp Betyg: AF

0040   Bildpedagogiskt projekt 7,5 hp Betyg: AF


